
HURJA-HANNA. Sillä nimel-
läHannaTeerijoki opit-
tiin tuntemaan 1980-luvun
palloilukentillä.

Ja niitä kenttiä riitti.
Jääpallosta se alkoi ja golfiin
se on johtanut. Siinä välissä
– tai rinnalla – Teerijoki on
pelannut jääkiekkoa, jalka-
palloa, kaukalopalloa ja
maahockeyta. Näissä kai-
kissa lajeissa hän on yltänyt
myösmaajoukkuetasolle ja
voittanut mestaruuksia
Suomessa tai Ruotsissa.

Teerijoki on nähnyt
urallaanmonenlaisia val-
mentajia. Yksi on jäänyt
kuitenkin erityisen hyvin
mieleen.

– Aulis Rytkönen. Hän
on ollut paras valmentajani.
Hän korosti perusasioiden
hallinnanmerkitystä. Hä-
nen opeistaan oli minulle
hyötyä kaikissamuissakin
lajeissa.

Teerijoki kehuu pääsiäi-
sen alla menehtyneen Ryt-
kösen taitoa saada joukkue
rentoutumaan. Samalla
hänellä oli vahva auktori-
teetti.

– Hän oli tasapuolinen ja
reilu pelaajia kohtaan.

TEERIJOEN liittyminen
HJK:hon oli erikoinen, sillä
hän ei ollut aiemmin pelan-
nut jalkapalloamillään
aikuisten sarjatasolla.

– Muutin Helsinkiin ja
soitin HJK:hon, voinko tulla
mukaan. Naureskelivat
vähän, mutta sanoivat, että
tule nyt sitten. Loppuviikol-
la menin ja sunnuntaina
olin jo SM-sarjaottelun
kokoonpanossa. Se oli
hienoa aikaa!

Teerijoenmenestys eri
lajeissa pohjautuu vahvaan
liikunnalliseen lapsuuteen
Kemissä. Veitsiluoto oli
tunnettu jääpallosta, joka
vei myös Teerijoenmuka-
naan.

– Oli kaksi vaihtoehtoa,
kirkko tai jääpallokenttä.
Valitsin jälkimmäisen.

TEERIJOKI pelasi paljon
poikien kanssa ja myös
pärjäsi heidän kanssaan.
Talvisin jääpalloa, kesäisin
jalkapalloa. Asiassa ei ollut
mitään ongelmaa – vielä
silloinkaan, kun siirryttiin
sarjapeleihin.

Ensimmäisen kerran

Kuuden lajin
mestari
Kuuden lajin
mestari

SANKARI:
Hanna
Teerijoki
kiittelee
opastusta,
jota hän sai
Aulis
Rytköseltä.
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poikien kanssa pelaaminen
kiellettiin, kun Teerijoki oli
valittu jääpallossa alle
17-vuotiaiden poikienMM-
kisoihin. Liitto ilmoitti, että
ei käy.

– Harmittihan se, mutta
en osannut silloin pitää
puoliani.

Suurempaa kohua ai-
heuttanut törmäys tuli
vuonna 1991, kunHIFK:n
miesten jääpallojoukkue
tarjosi Teerijoelle sopimus-
ta. Hän oli pelannut jo
ammatikseen Norjassa sekä
naisten pääsarjaa että
miesten 1. divisioonaa.

Suomen Jääpalloliitolle se
ei sopinut. Ei auttanut,
vaikka tasa-arvovaltuutet-
tukin antoi pelaamislupaa
puoltavan lausunnon.

– Liitto puhui loukkaantu-
misriskistä, mutta oikeasti he
pelkäsivät, että naisen pärjää-
minen sarjassa nolaisi lajin.

Olisitko pärjännyt?
– Uskon, että olisin.

VAIKKA KUKAAN ei kysy-
nytkään, niin Jääpalloliitto
keksi viedä asianmyös
kansainvälisen liiton käsi-
teltäväksi. Näin kansain-
välinen liitto laati säännön,

joka estää naisten pelaami-
senmiesten sarjassa.

– Pitäisi ihan tarkistaa,
onko se vieläkin voimassa,
Teerijoki hymähtää.

Hänen jälkeensä kanada-
lainenHayleyWickenhei-
ser on pelannut jääkiekkoa
miestenMestiksessä ja

Sankareita
kaikki

IS:n sarjassa kerrotaan
suomalaisten urheilu-
sankareiden nykykuulumiset.

Hanna Teerijoki toimii nykyisin Paloheinä Golfin toimitusjohtajana Helsingissä. Vieressä ovat hiihtoreitit, joilla myös golfkeskuksen pitäjä viihtyy talvisin.

HANNA TEERIJOKI
� Syntynyt: 15.7.1963 Kemissä
� Urheilu-ura: Edustanut Suomea maajoukkueta-

solla kuudessa lajissa: jalkapallossa, jääpallossa, jääkiekossa,
maahockeyssä, kaukalopallossa ja golfissa
� Saavutuksia: Yhteensä 26 Suomen mestaruutta viidessä
eri lajissa. Jääkiekossa ei Suomen mestaruutta, mutta kaksi
Ruotsin mestaruutta
� Ammatti: Paloheinä Golfin toimitusjohtaja ja kouluttaja
� Muuta: Lempinimen Hurja-Hanna antoi aikoinaan toinen
kemiläinen jääpallosuuruus, Esko Tammilehto

?
kuka

Tasoitus: nolla
KUN Hanna Teerijoki innos-
tui golfista asuessaan Ruot-
sissa, hän pääsi muun muas-
sa Annika Sörenstamia val-
mentaneen Henri Ricen op-
piin.

– Sanoin, että saan kah-
dessa vuodessa tasoitukseni

nollaan. Henri sanoi, että et
muuten saa. Taisi siihen lo-
pulta kaksi tai kolme vuotta
mennä, Teerijoki muistelee.

Myöhemmin hän koulut-
tautui Vierumäellä golfin
opettajaksi ja julkaisi tänä
keväänä opaskirjan lajista.

IS / SEPPO SOLMELA
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Suomi-sarjassa. Maalivahti
NooraRäty teki Sotshin
olympiakisojen jälkeen
sopimuksenMestiksen
Kiekko-Vantaan kanssa.

– Se oli tosi hieno juttu!

JÄÄPALLOLIITTO hylkäsi
tuhannen taalan paikan
tehdä pr-työtä lajille. Hedel-
mät poimi nousussa ollut
kaukalopallo, joka salli
Teerijoen liittymisen jyväs-
kyläläiseen TRIOon.

MyöhemminHIFK pesta-
si Teerijoenmiesten jouk-
kueen valmentajaksi – sitä
liittokaan ei voinut kieltää.

HIFK pelasi runkosarjan
viitoseksi, mikä oli hyvä

tulos edelliskaudella häntä-
päässä olleelle joukkueelle.
Tärkeämpää oli kuitenkin
se, mitä valmentajana toi-
miminen opetti Teerijoelle
urheilusta.

– Opin arvostamaan
kaikkea liikuntaa. Enää en
pitänytkään voittamista
niin tärkeänä. Lasten pallon
potkiminen on yhtä tärkeää
kuin SM-sarjassa pelaami-
nen.

TEIJO
PIILONEN

teijo.piilonen
@iltasanomat.fi

> Lapset liikkumaan
HANNA TEERIJOKI kantaa
huolta lasten liikunnasta.
Eikä vain puhu, vaan te-
kee asialle jotain. Kotikul-
millaan Helsingin Karhu-
saaressa hän vetää yhtei-
sön lapsille eri pallopeli-
treenejä höntsähengessä –
ja ilmaiseksi.

– Kaiken ei tarvitse
maksaa. Meidän aikuisten
ei tarvitse aina antaa ra-
haa, vain aikaamme.

Teerijoen esimerkki on
saanut Karhusaaren van-
hemmat esimerkiksi jää-

dyttämään talkoilla luis-
tinradan lapsille.

Paloheinä Golfin toimi-
tusjohtajana Teerijoki ha-
luaa houkutella lapsia
myös golfin pariin. Palo-
heinän rata ottaa esimer-
kiksi lastenkodit ilmai-
seksi harjoittelemaan la-
jia.

– Olen kasvanut itse
liikunnallisessa ympäris-
tössä. Haluaisin tarjota
samanlaisen nykylapsille.
On väärin, jos lapset syr-
jäytyvät liikunnastakin.

1. Hanna Teerijoki pelasi Nor-
jassa jääpalloa naisten pääsar-
jassa ja miesten 1. divisioonas-
sa. 2. Miksi tämä pelaaja ei
kelvannut Suomen jääpallolii-
ton johtajille? 3. Hanna Teerijo-
ki valmensi HIFK:n miesten

jääpallojoukkuetta kaudella 1993–94. 4. Hanna
Teerijoki aloitti jalkapallon aikuisissa suoraan
SM-tasolta. Kuva lokakuussa 1984 pelatusta
ottelusta HJK–TPS, Teerijoki HJK:n paidassa
vasemmalla.

4
kuvaa
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Ilosen hyvä
vire kestää
GOLF:Mikko Ilosen peli kulki
hienosti golfin Euroopan
kiertueen kilpailun toisena
päivänä Kiinassa.

Ilonen (kuvassa) jakaa
kisassa 36 reiän jälkeen
viidettä sijaa tuloksellaan
viisi alle parin.

– Lyöminen oli karvan
verran vapautuneempaa
kuin torstaina. Pari puttia
enemmän olisi voinut tai-
pua sisään. Tärkeää oli
selvitä ilman bogeja, sillä
metodilla pärjää täälläkin,
Ilonen sanoi.

Suomalaisen ero kisaa
selvästi johtavaan Rans-
kan Alexander Levyyn
on seitsemän lyöntiä. Kak-

kossija on kolmen lyönnin
päässä.

Roope Kakko päätyi
116. sijalle ja karsiutui jat-
kokierroksilta.

IS–STT

Filppula ei pelaa
MM-kisoissa
JÄÄKIEKKO: Tampa Bay
Lightningissa pelaava suo-
malaishyökkääjä Valt-
teri Filppulaa jät-
tää MM-kisat vä-
liin loukkaantu-
misen takia.

Tampa Bay
Times -leh-
den mukaan
Filppulaa (ku-
vassa) ei nähdä
Valko-Venäjällä
pelattavissa MM-ki-
soissa. Lehden mukaan
Filppula jättää turnauksen
väliin loukkaantumisen
vuoksi. Filppula sinnitteli

valmentaja Jon Cooperin
mukaan pudotuspelit läpi

vamman kanssa.
Filppula jou-
tui jättämään
myös Sots-
hin olym-
piakisat hel-
mikuussa
väliin louk-
kaantumisen

vuoksi.
Suomalaisista

NHL-pelaajista
MM-kisoihin tulevat var-
masti Pekka Rinne ja Ol-
li Jokinen.

VILLE VÄÄNÄNEN

4 000 poliisia turvaa
Kreikan cupin finaalia
JALKAPALLO: Kreikan vi-
ranomaiset eivät halua väli-
erissä koetun näyn uusiutu-
van.

Ateena on lauantaina
yksi maailman tiukimmin
vahdituista kaupungeista.
Kyseessä ei kuitenkaan ole
tärkeän valtiovieraan tur-
vaaminen – vaan jalkapal-
lossa Kreikan cupin lop-
puottelu PAOK Thessalo-
nikin ja Panathinaikosin
välillä.

Osa Ateenan keskustas-
ta on suljettu kokonaan, ja
joukkokokoontumiset
kaupungin keskustassa on
kielletty aamukuuden ja
iltakahdeksan välillä.

Järeisiin turvatoimiin
on syynsä. Kun PAOK pe-
lasi cupin välierän puoli-
toista viikkoa sitten toista
ateenalaista seuraa, Olym-
piakosia vastaan, niin sta-
dionilla puhkesi täysi kaa-
os. Katsomossa sytytettiin
tuhansia valosoihtuja, ja
niiden aiheuttaman run-
saan savun takia ottelun
alku viivästyi yli tunnilla.

Nyt paikalla on yli
4 000 poliisia varmista-
massa, ettei epäjärjestys
toistu. PAOK:n fanit saate-
taan suoraan stadionille
tiukassa turvasaattueessa.

PETRI SEPPÄ
Lähde: Reuters

Kreikan viranomaiset haluavat välttää välierissä
puolitoista viikkoa sitten koetun kaaoksen.
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